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1. WSTĘP.
Postawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią
dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz ustawa z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ww. ustawy strategiczna oceno oddziaływania na środowisko to postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, strategii, planów
lub programów. Ocena ta obejmuje:
•
•
•
•

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
uzyskanie wymaganych opinii,
zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
alternatywnych, a takŜe informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie
zostały uwzględnione:
•
•
•
•

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
opinie właściwych organów (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku),
wyniki postępowania dotyczącego transgraniczego oddziaływania na środowisko, jeśli zostało
przeprowadzone,
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko jest Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Dokument został
sporządzony w styczniu 2015 r.

2. PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech
etapach:
•
•
•
•

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania
na środowisko,
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
uzyskanie wymaganych opinii (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku),
zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.
W dniu 17 października 2014 r. Burmistrz Miasta Augustów wystąpił do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy
Miasta Augustów na lata 2014-2020.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 03 listopada 2014 r. znak
WOOŚ-I.411.2.19.2014.AR uzgodniła zakres prognozy uwzględniający w całości treść art. 51 ust.2
pkt 1,2 i 3 przy zachowaniu warunków, o których mowa w art.52 ust 1 i 2 i ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn.
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zm.). Ponadto naleŜało wykazać powiązania analizowanego dokumentu z innymi dokumentami
strategicznymi opracowanymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim tj.:
− Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L z dnia
22 grudnia 2000 r.) tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej,
− pakietem klimatyczno – energetycznym (przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008
roku),
− Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego,
− Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,
− Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego,
− Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017,
− Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Augustów,
− Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Augustów.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem z dnia 23 października 2014 r.
znak NZ.0523.107.2014 po zapoznaniu się z przedłoŜoną dokumentacją stwierdził, Ŝe dokument
„Strategii jest długofalowym, ogólnym scenariuszem rozwoju, zawierającym główne kierunki
i strategiczne cele rozwoju społeczno – gospodarczego Augustowa. Strategia nie zawiera listy
projektów, jednak nie jest wykluczone, Ŝe przedsięwzięcia realizowane na jej podstawie będą mogły
zaliczyć się do znacząco oddziałujących na środowisko”. Zakres prognozy ustalił zgodnie art. 51 ww.
ustawy.
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
W styczniu 2015 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawę, prognozy
oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020.
Uzyskanie wymaganych opinii.
Zgodnie z art. 54 . ust. 1. ww. ustawy Burmistrz Miasta Augustów w dniu 17 lutym 2015 r. przekazał
prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata
2014-2020, do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Zgodnie z ustawą ww. organy
wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.
W dniu 12 marca 2015 prognoza została zaopiniowana pozytywnie (bez uwag) przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
W dniu 26 lutego 2015 r. prognoza została zaopiniowana pozytywnie (bez uwag) przez
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy Burmistrz Miasta Augustów zapewnił moŜliwość udziału
społeczeństwa w opracowaniu dokumentu powiadamiając społeczeństwo poprzez zamieszczenie
w dniu 18 lutego 2015 r. ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz lokalnych mediach (www.augustow24.pl).
W informacji o skierowaniu ww. dokumentu do konsultacji społecznych wskazano na moŜliwość
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie
w siedzibie Urzędu przez okres 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Podczas konsultacji była moŜliwość zapoznania się z projektem dokumentu w wersji elektronicznej
na stronie Urzędu (BIP) oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w godzinach pracy.
Podczas konsultacji dokumentu nie wpłynęły Ŝadne uwagi.
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3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zgłoszone uwagi i wnioski
W toku postępowania w związku z udziałem społeczeństwa oraz opiniowania przez uprawnione
organy nie wpłynęły Ŝadne uwagi.
Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Realizacja prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta
Augustów na lata 2014-2020 nie wywoła oddziaływań środowiskowych o charakterze
transgranicznym, w związku z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Propozycje dotyczące metod
postanowień dokumentu.

i

częstotliwości

przeprowadzania

monitoringu

skutków

W dokumencie wskazano propozycje wskaźników efektywności, które pozwolą ocenić zmiany
zachodzące w środowisku, które nastąpią w wyniku realizacji zaplanowanych działań. W związku
z powyŜszym odstąpiono od określenia dodatkowego monitoringu skutków realizacji dokumentu.
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